
 

   
 

 
 

 ACM/UIT/543221 
 
 

 
M

uzenstraat 41 
w

w
w

.acm
.nl 

 
2511 W

B
  D

en H
aag 

070 722 20 00 

 Hoofdpuntenverslag 
Klankbordgroepbijeenkomst methodebesluiten 2022 

d.d. 26 oktober 2020, via Webex 
  
Dit hoofdpuntenverslag dient gelezen te worden in combinatie met de bijbehorende presentaties. 
 
Aanwezigen 
 

Partij 

Coteq 

Energie-Nederland 

Enexis 

Gasunie Transport Services B.V.  

Liander N.V. 

Netbeheer Nederland 

NOGEPA 

RENDO 

Stedin 

TenneT 

VEMW 

Vereniging Gasopslag Nederland 

Westland Infra 

ACM 
 
Agenda 
1. Opening 
2. Nacalculaties TenneT en RNB’s 

3. Methode systeemtaken TenneT 

4. q-factor –analyse (presentatie Stedin) 
5. Rondvraag en afsluiting 
 
  



 

2/10 

1. Opening 
De ACM opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De ACM licht toe dat deze 
vergadering bedoeld is als wettelijk vooroverleg. Vervolgens neemt de ACM het schema van de 
komende KBG-bijeenkomsten door.  
 
2. Nacalculaties TenneT en RNB’s 
Voor aanvang van de presentatie wordt door de KBG-leden gevraagd naar nacalculatie in samenhang 
met andere onderwerpen, die vandaag niet op de agenda staan. 

• De ACM antwoordt dat vandaag de onderwerpen worden besproken die op de slides staan 
vermeld. Als bij andere onderwerpen nacalculatie een mogelijke oplossing is, wordt 
nacalculatie daar getoetst en besproken. Wat betreft precariobelasting merkt de ACM 
desgevraagd op dat zij ervan is uitgegaan dat de kosten voor precariobelasting wegvallen na 
2021. De ACM zal nakijken of facturen die netbeheerders na 2021 nog ontvangen, via de 
tarieven kunnen worden nagecalculeerd. De ACM zal bovendien het ORV-kader blijven 
opnemen in de methodebesluiten na het wegvallen van de precariobelasting. 

 
E-NL vraagt bij slide 8 (huidige regulering inkoopkosten energie en vermogen) of de ACM heeft 
overwogen mee te nemen dat de vermogenskosten erg gerelateerd zijn aan marktprijzen en minder 
aan de CPI.  

• De ACM antwoordt dat de CPI in de schatter moet worden meegenomen. De CPI staat los 
van de schatting en de peiljaren die de ACM kiest. 

 
E-NL merkt bij slide 9 (nacalculaties TenneT – blindvermogen) op dat TenneT primair blindvermogen 
moet inkopen bij marktpartijen en zij pas in tweede instantie moet investeren in eigen middelen. E-NL 
vraagt of dat een afweging is die de ACM heeft meegenomen. Zij vraagt ook of bijvoorbeeld een 
condensatorbank in de asset base zit. 

• De ACM bevestigt dat een investering in een condensatorbank in de GAW zit. Zij wil dat 
TenneT een efficiënte keuze maakt tussen het inkopen van blindvermogen en investeren in 
het net. 

 
TenneT wijst erop dat de kosten voor de inkoop van dynamisch blindvermogen in haar eerdere notitie 
staan. Zij merkt verder op dat de ACM het voor TenneT aantrekkelijker maakt om in haar net te 
investeren door de OPEX te maximeren. 
 
E-NL vraagt bij slide 11 (nacalculaties TenneT – netverliezen) of ook de operationele kant wordt 
meegenomen bij netverliezen. TenneT kan door operationele schakelingen in haar net weerstand 
verhogen, maar zij kan ook cross border capaciteit vergroten. Volgens E-NL introduceert de ACM met 
haar voorstel mogelijk een perverse prikkel, omdat netverliezen duurder zijn dan cross border 
capaciteit. TenneT zou meer dan 70% cross border capaciteit kunnen realiseren door het inzetten van 
redispatch. De kosten van redispatch zijn mogelijk lager dan de kosten van netverliezen. 

• De ACM antwoordt dat TenneT moet voldoen aan de norm van 70% cross border capaciteit. 
TenneT kan daarin geen keuze maken. De ACM denkt daarom niet dat zij met haar voorstel 
een perverse prikkel introduceert. 

 
TenneT vindt het voorstel van de ACM een slecht idee. De ACM kan geen goede schatting maken 
door de energietransitie. De volumes van netverliezen zijn niet goed te voorspellen door cross border 
flows en de netverliezen zijn op korte termijn niet door TenneT te beïnvloeden. Dit heeft onderzoek uit 
de afgelopen ronde methodebesluiten uitgewezen.  
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Aan de prijs kan TenneT ook niets veranderen. Het risico voor TenneT wordt door het voorstel van de 
ACM substantieel vergroot. De WACC bevat ook geen vergoeding voor dit risico. Hierbij komt dat het 
negatieve risico groter is dan het positieve risico. Verder nemen netverliezen met het netgebruik 
kwadratisch toe. TenneT vindt de voorgestelde prikkel niet gezond. Voor haar is er een prikkel om zo 
min mogelijk af te wijken van de status quo. Zodra TenneT aan het maximum van de vergoeding zit, 
dan is er geen prikkel om de cross border capaciteit te vergroten. TenneT weegt het belang van cross 
border capaciteit liever af tegen de maatschappelijke baten. De voorgestelde prikkel is ook niet goed, 
want TenneT doet haar best om nieuwe klanten aan te sluiten, maar het aansluiten leidt tot hogere 
netverliezen. Het voorstel van de ACM kan leiden tot het besluit om nieuwe klanten niet aan te sluiten, 
terwijl aansluiten wel goed is voor de energietransitie. 
 
E-NL zegt dat zij de redenering van TenneT kan volgen.  

• De ACM merkt op dat zij de opmerkingen over netverliezen zal bestuderen om te kijken of die 
leiden tot een ander voornemen. 
 

TenneT merkt bij slide 13 (nacalculaties TenneT – congestiemanagement) op dat zij de argumenten 
van de ACM voor haar keuze voor het EHS-net goed kan volgen, maar kritisch is over het voorstel van 
de ACM voor het HS-net. Zij mist een goede analyse over het HS-net en zij mist de impact van 
hernieuwbare energie en de energietransitie. TenneT heeft veel aanvragen voor een aansluiting. 
Productiecapaciteit, zoals een windmolenpark, wordt sneller gebouwd dan het net. 
Congestiemanagement wordt ingezet om producenten van hernieuwbare energie snel aan te kunnen 
sluiten. De kosten voor congestiemanagement kunnen hierdoor stijgen. De ACM wil TenneT het risico 
van die stijging laten dragen. Dit leidt bij TenneT tot een prikkel om het aansluiten zo te timen dat de 
congestiekosten niet stijgen. TenneT probeert met timing van het aansluiten wel congestie te 
voorkomen, maar dat heeft zij niet in de hand, door rechterlijke procedures die soms lang duren. Het 
voorstel van de ACM leidt tot een prikkel om aanvragers later aan te sluiten. Zij zou alleen verplicht 
zijn een aanvrager aan te sluiten op haar net als daarop voldoende transportcapaciteit is. TenneT zou 
liever in codes vastleggen hoe zij met congestie moet omgaan. In het voorstel van de ACM wordt geen 
rekening gehouden met de door TenneT genoemde ontwikkelingen.  
De schatting van congestiekosten met peiljaren is volgens TenneT ook niet voldoende nauwkeurig - de 
ACM zal er dan ook zeker naast zitten. TenneT vindt het risico van 25% in het voorstel van de ACM te 
groot en beschouwt dat risico als een boete. Met de beleidsdoelen in het achterhoofd, leidt het voorstel 
van de ACM ook tot een vreemde prikkel. Met het voorstel van de ACM geldt theoretisch dat als 
TenneT moet prioriteren in haar portfolio en op het EHS-net worden congestiekosten nagecalculeerd 
en op het HS-net niet, zij eerst in het HS-net investeert. 
 
E-NL vindt het verschil tussen 5% en 25% groot en mist een analyse. Zij is het eens met TenneT dat 
de congestiekosten zullen stijgen. 

• De ACM merkt op dat er veel ontwikkelingen ten grondslag liggen aan de schatting van de 
efficiënte kosten. Daarom gebruikt zij peiljaren. TenneT draagt nu ook 25% risico. Dit wordt 
pas lager als de afwijking 20% of meer van de schatter is. In het voorstel van de ACM blijft het 
risico voor TenneT nog steeds beperkt. TenneT heeft ook geen keuze om een aanvrager wel 
of niet aan te sluiten. Zij merkt op dat TenneT toch verplicht is om aan te sluiten. Verder is 
tijdig het net verzwaren ook een beleidsdoel. 

 
VEMW merkt op dat de aansluitplicht absoluut is. Daarnaast moet TenneT haar transportcapaciteit 
uitbreiden als die er onvoldoende is.  
 
E-NL deelt de opmerking van VEMW over de aansluitplicht. Verder vraagt zij of RES’en er zijn om 
risico’s voor netbeheerders te beperken. 
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E-NL vraagt bij slides 14 en 15 (nacalculaties RNB’s – congestiemanagement) of 
congestiemanagement en flexibiliteit dezelfde zaken zijn, gelet op de toelichting bij de slides. 
 
RENDO merkt op dat een netbeheerder een aanvrager kan aansluiten, maar het probleem oplossen 
met de andere aangeslotenen, of een aanvrager kan aansluiten en met hem afspraken maken over 
eventueel afschakelen. Dat laatste is flexibiliteit. De prijs daarvan hoeft niet hetzelfde te zijn als die van 
congestiemanagement. 
 
E-NL merkt op dat de netbeheerder uiteindelijk met congestiemanagement de laagste waarde van het 
transportrecht van een aangeslotene zoekt. De Verordening heeft ook een oplossing die niet markt-
gebaseerd is, maar een formule voor het bepalen van de marktwaarde van een transportrecht, zodat 
de RNB die kan afkopen. Als dit kan worden afgekocht met flexibiliteit, kan een partij investeren en kan 
zij de capaciteit die zij niet gebruikt alsnog aan de netbeheerder verkopen. De netbeheerder moet 
optimalisatie toepassen en zij moet in elke situatie de goedkoopste oplossing kiezen. Het risico voor 
de netbeheerder is volgens E-NL te overzien. Nacalculatie zou de prikkel tot tijdig verzwaren 
verstoren. 
 
VEMW is het met de laatste opmerking van E-NL eens. 
 
NBNL ziet niet hoe nacalculatie de prikkel voor tijdige verzwaring verstoort, omdat 
congestiemanagement enkel mag worden ingezet als tijdelijke overbrugging voor netverzwaring. Het 
geschetste verband tussen groei DCO en congestie is er volgens NBNL niet. Groei DCO is een 
reparatie van een omissie in de methode. Groei DCO kan worden opgevangen met 
congestiemanagement, maar dat is niet één op één. Congestiemanagement leidt tot kosten, die de 
inkomsten van groei DCO kunnen overstijgen. De inkomsten van groei DCO moeten worden afgezet 
tegen de kosten van congestiemanagement, dus dit verschil moet worden nagecalculeerd. 
Congestiemanagement moet integraal in de reguleringsmethodiek worden bekeken.  
Congestiemanagement zit nu niet in de kostenbasis, maar door de codewijziging zullen die kosten wel 
komen. Het probleem van de kosten voor congestiemanagement kan worden onopgelost door een 
haakje waarmee die kosten worden vergoed als die substantieel oplopen. Dit kan bijvoorbeeld op 
sectorniveau, waardoor een prikkel wordt behouden. 
 
RENDO kan erin meegaan dat er een prikkel moet zijn, maar de vraag is welk risico de RNB’s moeten 
dragen. De RNB’s weten niet welke kant de kosten opgaan en willen daarom een haakje om eventueel 
na te calculeren. RENDO merkt op dat de RNB’s ook niet weten of het codewijzigingsvoorstel één op 
één wordt overgenomen. Zij merkt verder op dat als de markt voor congestiemanagement klein is, er 
ook een verkeerde prikkel in het systeem zit. De RNB’s investeren ook in aansluiten van DCO om de 
kosten daarvoor vergoed te krijgen. De vergoeding voor groei DCO is niet bedoeld om kosten voor de 
toekomst vergoed te krijgen. De RNB’s denken dat zij meer DCO kunnen aansluiten als zij 
congestiemanagement inzetten. Dit leidt tot extra output en dus tot extra vergoeding van kosten. Maar 
het leidt niet per se tot vergoeding van alle kosten van congestiemanagement. RENDO ziet hiervan 
geen berekening van de ACM terug. De kosten van congestiemanagement zitten niet in de schatting.  
 
Liander heeft moeite met de koppeling van congestiemanagement met groei DCO. De vergoeding, 
zoals eerder opgemerkt, was bij output bij afname. Dit is een reparatie van inkomsten die RNB’s 
misten. De RNB’s zien dat de kosten voor congestiemanagement hoger zijn dan de extra afname. 
Daardoor nemen de RNB’s zelf het risico.  
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Een RNB roept congestie alleen af als netverzwaring binnen redelijke termijn in de pijplijn zit. RNB’s 
schuiven investeringen niet bewust voor zich uit. 

• De ACM merkt op dat het codewijzigingsvoorstel eerder aan orde is geweest. Het ging toen 
over een maximumvergoeding. De RNB’s schatten de kosten voor congestiemanagement in 
op 100 miljoen euro. De ACM vraagt wat de RNB’s verder nog verwachten. Dat 
congestiemanagement op de langere termijn geen substituut is voor investeren, betekent niet 
dat er geen prikkel mag zijn om tijdig te verzwaren. Als de ACM alles nacalculeert, verdwijnt 
deze prikkel. Het uitgangspunt is ‘verzwaren, tenzij...’ De ACM kan de opmerkingen van de 
RNB’s ook niet rijmen met eerdere discussies over dit onderwerp, waarin zij zeiden het met de 
ACM eens waren dat zij niet alle kosten voor congestiemanagement moet nacalculeren. Het 
voorgestelde haakje blijft weinig concreet, wat bedoelen de RNB’s hier precies mee? De ACM 
ziet overigens al een haakje, te weten de algemene wettelijke nacalculatiebevoegdheid 
zonder aankondiging vooraf. Volgens de ACM zijn de extra inkomsten voor groei DCO 
voldoende voor eventueel congestiemanagement, waarbij de prikkel om tijdig het net te 
verzwaren wordt behouden. Als de RNB zijn net op orde heeft, verdient hij meer dan als hij 
daarmee achterloopt. Voor de ACM is niet duidelijk waarom het toepassen van 
congestiemanagement RNB’s niet meer oplevert. Bij tariefregulering bepaalt de ACM kosten 
door geschatte output. De ACM ziet niet hoe de aanpassing van de code dit niet faciliteert. De 
ACM ziet niet waarom zij thans de kosten per eenheid output niet goed schat. RNB’s hadden 
ook hard kunnen maken waarom de ACM niet goed de kosten per eenheid output kan 
schatten. RNB’s leggen dat elke keer bij de ACM neer. 

• De ACM verzoekt de RNB’s hun voorstel voor een haakje tijdig per e-mail naar haar toe te 
sturen. 

 
NBNL zegt toe haar voorstel naar de ACM te sturen. 
 
3. Methode systeemtaken TenneT 
De ACM beschrijft de huidige methode van regulering voor de systeemtaken van TenneT (slide 23), 
welke problemen deze methode volgens de ACM oplevert (slide 24) en hoe de ACM deze methode 
wenst te wijzigen (slide 25 en 26). De ACM stelt voor om de doorberekening van 40% van de 
beheerkosten van EHS-net aan de systeemtaken af te schaffen (voorstel 1) en om de methode voor 
de systeemtaken te harmoniseren met de methode van de transporttaken door de introductie van een 
x-factorsystematiek (voorstel 2). 
 
E-NL geeft aan moeite te hebben met het tweede voorstel van de ACM. Zij vraagt zich af wat de 
graden van vrijheid van TenneT zijn, aangenomen dat de systeemtaken van TenneT vooral de inkoop 
van vermogen en de ontwikkeling van IT-systemen betreffen. 

• De ACM antwoordt dat de kosten voor inkoop van vermogen, om de reden die E-NL noemt, 
zullen worden nagecalculeerd. TenneT draagt dus geen risico op de inkoopkosten. De nieuwe 
methode, zoals de ACM die voorstelt, is voor de inkoopkosten puur gericht op het voorkomen 
van tariefschokken. De ACM licht verder toe dat de uitvoeringskosten onder meer salarissen 
en IT-kosten betreffen. Voor die kosten is het nog steeds wenselijk dat TenneT die 
minimaliseert. De ACM ziet in de aard van deze kosten geen relevant onderscheid tussen de 
transporttaak en de systeemtaak van TenneT. 

 
E-NL merkt op dat de systeemtaken van TenneT een internationaal karakter hebben, en dat de 
methode die de ACM nu voorstelt het gewenste gevolg kan hebben dat TenneT geprikkeld wordt om 
meer samen te werken met buitenlandse TSO’s om zo kostenefficiënter te werken.  
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TenneT reageert dat zij drie voorstellen ziet in de twee voorstellen van de ACM. TenneT zegt zich te 
kunnen vinden in het afschaffen van de doorberekening van de beheerkosten van het EHS-net naar 
de systeemtaken. TenneT kan ook het verhaal volgen over het voorkomen van tariefschommelingen 
door het budget voor de inkoopkosten en de uitvoeringskosten voor de hele periode te schatten.  
 
TenneT heeft echter wel zorgen over de regulering van de uitvoeringskosten. Zij geeft aan dat de 
uitvoeringskosten bestaan uit algemene operationele kosten voor de system operator taak 
(werkzaamheden in Europees verband, salarissen van mensen die de balanshandhaving uitvoeren) en 
uit kapitaalkosten voor de IT-systemen (LIBERA, SCADA). TenneT zegt met relatief weinig geld een 
grote impact op de markt te hebben. De argumentatie voor het overstappen op een nieuwe methode 
vindt zij niet sterk: zij ziet geen juridische aanleiding (geen verandering in de wetgeving) en zij twijfelt 
aan de betrouwbaarheid van de voorspeller (IT-kosten verlopen grillig). Als de inkomsten in de periode 
gemaximeerd zijn, zou er volgens TenneT geen geld zijn voor extra projecten (“penny wise, pound 
foolish”). TenneT geeft aan dat de uitvoeringskosten de afgelopen jaren redelijk constant zijn 
gebleven, maar dat het met alle onzekerheid belangrijk is om flexibiliteit in de methode te behouden. 
Daarnaast is de impact op de efficiëntieprikkel volgens TenneT niet substantieel. Daarom houdt 
TenneT voor de uitvoeringskosten liever vast aan de bestaande systematiek (rolling forward budget op 
basis van realisatie in jaar t-2). Met die methode investeert TenneT alleen in IT-projecten als de markt 
daar behoefte aan heeft.  

• De ACM geeft aan te redeneren vanuit de doelstellingen van de methode. Daartoe behoort 
ook een prikkel tot kostenefficiëntie. De ACM wil de verschillende besluiten voor TenneT 
(transport, systeem, net op zee) zoveel mogelijk gelijktrekken.  

 
TenneT vult aan dat IT-projecten een doorlooptijd van 5 jaar hebben en daardoor anders doorwerken 
in de bijschatting. De investeringen en kosten in relatie tot de output zouden verder bescheiden zijn; er 
is flexibiliteit nodig voor projecten met een hoge waarde voor de markt. TenneT ziet de 
noodzakelijkheid van een prikkel niet zo, en vindt dat harmonisatie van de methode geen doel op zich 
hoeft te zijn.  
 
E-NL zegt mee te voelen met TenneT. Zij zegt dat tussenoplossingen van 2 á 3 jaar een positief effect 
op de markt hebben en dat flexibiliteit gewenst is.  

• Volgens de ACM maken de uitvoeringskosten geen gigantische ontwikkeling door. Het gaat 
om een kleine kostenpost en het risico voor TenneT is niet zo groot. Voor de ACM is dit dus 
geen reden om niet van methode te wisselen, een extra prikkel is juist gewenst. 

 
TenneT bevestigt dat de operationele kosten inderdaad vrij constant zijn, maar dat de IT-investeringen 
wel wat volatieler zijn. Als de toegevoerde waarde voor de maatschappij meer is dan de investering, 
zou het jammer zijn als het budget de implementatie frustreert. Andersom kan deze methode volgens 
TenneT ook tot een overshoot leiden. TenneT vindt dat de bestaande methode voor een betere 
aansluiting zorgt tussen de kosten en de waarde voor de maatschappij.  
 
E-NL wil vermijden dat TenneT moet gaan kiezen tussen investeren in een IT-systeem en een 
transformator. In discussies over Datamanagement merkt zij dat het makkelijker discussiëren is met 
TenneT, omdat de systeemtaken een afzonderlijke taak zijn met een afzonderlijk budget.  
 
4. q-factor –analyse  
Stedin geeft een korte presentatie over haar visie op de q-factor. Deze presentatie moet worden 
gelezen met het uitgebreide rapport over de q-factor dat door de ACM met de stukken voor deze KBG-
bijeenkomst is meegestuurd. Stedin besluit haar presentatie met een tweetal vragen aan de KBG-
leden. 
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1. Zijn de KBG-leden het eens met de stelling dat de huidige methode niet voldoet?  
2. Hebben de KBG-leden een voorkeur voor het op 0 stellen van de q-factor, of voor het introduceren 

van een q-factor gebaseerd op de SAIDI? 

 
VEMW dankt Stedin voor het rapport en de uitgebreide analyse op de q-factor. Zij vindt het een goed 
vertrekpunt voor verdere discussie en is van mening dat het rapport een zorgvuldige reactie van 
stakeholders verdient. Momenteel is de kwaliteit redelijk, maar hoe waarborgen wij dat de kwaliteit 
goed blijft en verkrijgen wij dit inzicht? De q-factor kan hierin een rol spelen. Hiernaar moet meer 
onderzoek worden gedaan en zij vraagt de ACM om hiervoor een onderzoek uit te zetten, waarin ook 
de KBG-leden worden betrokken. Het op 0 stellen van de q-factor vindt VEMW een stap te ver. Het 
geschetste alternatief is te abstract.  
  
Stedin meldt dat het materieel belang vanuit afnemers beperkt is, maar dat de q-factor haar veel geld 
kost. Het materieel belang is zeker niet beperkt voor de individuele netbeheerders. 
 
E-NL vindt het goed dit onderwerp aan te kaarten en pleit voor het opnemen van bijvoorbeeld de 
snelheid van aansluiten door netbeheerders in de q-factor.  
 
Stedin staat open voor het voorstel van E-NL. De definitie van kwaliteit zou vastgesteld moeten 
worden. Hoe wordt dit gemeten? Stedin heeft hiervoor niet de oplossing. Wat vindt de ACM? 

• De ACM meldt dat een bredere blik op dit onderwerp interessant is voor de volgende 
reguleringsperiode, maar niet voor REG2022. 

 
RENDO meldt dat zij het betoog van Stedin over de functie van de q-factor deelt. Het gaat echter om 
de relatieve prestatie in plaats van de absolute prestatie. Dit is het effect van de ‘zero-sum game’. Het 
voorstel om de q-factor op 0 te zetten, vindt zij te ver gaan. De gedachte achter de q-factor is dat 
wanneer men als netbeheerder een betere prestatie levert, men daar ook iets extra’s voor heeft 
gedaan. Dan gaat de q-factor op nul stellen te ver. RENDO kan wel meegaan in het SAIDI-alternatief 
van Stedin.  
 
Liander wil graag van zowel Stedin als de ACM weten hoe het op 0 zetten van de q-factor werkt en 
wanneer dit dan ingaat. 

• De ACM antwoordt dat zij hierover momenteel geen standpunt heeft, omdat zij geen voorstel 
voor een q-factor van 0 heeft gedaan. 

• Stedin herhaalt dat haar voorstel mogelijk een optie is voor REG2022. Op de vraag van 
Liander hoe de q-factor op 0 wordt gezet, antwoordt zij dat er in dat geval geen q-bedragen 
worden gerekend. 

 
Liander meldt dat zij het SAIDI-alternatief begrijpt. De huidige functie is inderdaad erg ingewikkeld. Als 
men wil sturen op kwaliteit kan zij SAIDI beter begrijpen dan de huidige q-factor. Daarnaast geeft zij 
aan dat het bestaande waarderingsrapport voor de q-factor input kan geven voor de maatschappelijke 
waardering. 
 
Stedin reageert op RENDO dat zij het effect van de ‘zero-sum game’ wel begrijpt, maar dat de 
perverse prikkel er in zit is dat een storing voor veel mensen met een korte duur de kwaliteitsprestatie 
verbetert.  
 
Enexis is het met de opmerking van Liander over de huidige functie van de q-factor eens. 
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Coteq sluit zich bij de opmerking van RENDO aan. 
 
Liander vraagt nogmaals hoe de ACM tegen het verzoek van Stedin aankijkt. 

• De ACM geeft een procesmatige reactie: Stedin heeft dit naar voren gebracht en de KBG-
leden hebben hierop gereageerd. De ACM heeft dit onderwerp niet geprioriteerd voor de 
agenda van REG2022 en gaat zich beraden op haar standpunt. 

 
Liander meldt dat Stedin het rapport al in de zomer naar de ACM gestuurd heeft en begrijpt niet 
waarom de ACM hierop geen inhoudelijke reactie kan geven. 

• De ACM bevestigt dat zij het rapport in de zomer heeft ontvangen en dat zij het in de zomer al 
met de KBG-leden heeft gedeeld. Zij vervolgt dat zij de methode op vele fronten (o.a. 
HOGAN) aan het wijzigen is hetgeen veel werk betekent. Zoals eerder gezegd heeft de ACM 
dit onderwerp niet geprioriteerd. Dit is de reden dat zij op dit moment geen inhoudelijke reactie 
geeft. 

 
Westland Infra vindt het SAIDI-alternatief een prima oplossing, maar het op 0 zetten van de q-factor 
vindt zij ook prima vanwege de eenvoud. 
 
RENDO vindt het SAIDI-alternatief prima, maar gaat niet akkoord met het op 0 zetten van de q-factor. 
 
Coteq is het met RENDO eens. 
 
Enexis is het met Liander eens. 
 
5. Rondvraag en afsluiting 
De ACM merkt op dat tijdens de volgende KBG-bijeenkomst op16 november a.s. de onderwerpen 
‘Toepassing benchmark TenneT’ en ‘Uitwerking schatting kapitaalkosten TenneT’ op de agenda staan. 
Vervolgens sluit zij om 16.15 uur de vergadering. 
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Reacties op Hoofdpuntenverslag Klankbordgroepbijeenkom st methodebesluiten 2022 
d.d. 26 oktober 2020 via Webex 

 
Omdat vanwege de Corona-crisis alle KBG-bijeenkomsten voorlopig via Webex zullen plaatsvinden,   
neemt de ACM eventuele toevoegingen aan het verslag tijdelijk op bij de reacties. Zodra het weer 
mogelijk is de KBG-bijeenkomsten bij de ACM te houden, vervalt deze mogelijkheid en zal de ACM 
zoals voorheen gebruikelijk eventuele toevoegingen die niet zien op de correcte weergave van de 
bijeenkomst apart toevoegen aan het dossier. 
 
Enexis 
Pagina 2,  2e alinea, de passage: Wat betreft precariobelasting merkt de ACM desgevraagd op dat zij 
ervan is uitgegaan dat de kosten voor precariobelasting wegvallen na 2021. De ACM zal nakijken of 
facturen die netbeheerders na 2021 nog ontvangen, via de tarieven kunnen worden nagecalculeerd. 
Aanvullen 
‘Wat betreft precariobelasting merkt de ACM desgevraagd op dat het haar onbekend was dat 
netbeheerders ook na 2021 nog naheffingen kunnen on tvangen en dat zij er daarom vanuit is  
uitgegaan dat de kosten voor precariobelasting wegvallen na 2021. De ACM zal nakijken of facturen 
die netbeheerders na 2021 nog ontvangen, via de tarieven kunnen worden nagecalculeerd’.  
 
Pagina 7, laatste alinea, de zin: Enexis is het met de opmerking van Liander over de huidige functie 
van de q-factor eens. 
Aanpassen 
Enexis is het met de opmerking van Liander over de huidige functie van de q-factor eens. Enexis is 
het eens met de opmerking van Liander dat de huidig e Q-factor methodiek ingewikkeld is en 
perverse prikkels kent. 
 
Pagina 8, 6e alinea, de zin: Enexis is het met Liander eens. 
Aanpassen 
‘Enexis is het met Liander eens.’ . Enexis heeft zich niet uitgesproken over de vraag v an Liander 
wat de reactie van de ACM is op het rapport’.  
 
TenneT 
Pagina 2, 5e alinea, de passage: TenneT wijst erop dat de kosten voor de inkoop van dynamisch 
blindvermogen in haar eerdere notitie staan. Zij merkt verder op dat de ACM het voor TenneT 
aantrekkelijker maakt om in haar net te investeren door de OPEX te maximeren. 
Aanpassen 
"TenneT wijst erop dat de kosten voor de inkoop van dynamisch blindvermogen in haar eerdere notitie 
staan. Zij merkt verder op dat de ACM het voor TenneT aantrekkelijker maakt om in haar net te 
investeren door de OPEX te maximeren. Uitgaande van een ontwerpbesluit van ACM, wijst 
TenneT erop dat TenneT in de toekomst, in tegenstel ling tot de huidige situatie, een financiële 
vergoeding moet gaan betalen voor compensatie van d ynamisch blindvermogen door 
marktpartijen. Dit is verder toegelicht in een eerde r aan ACM verstrekte notitie. Daarnaast merkt 
TenneT op dat het huidige voorstel van ACM het voor T enneT aantrekkelijker maakt om zelf in 
haar net te investeren, dan compensatie voor blindv ermogen in te kopen bij marktpartijen.’ 
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Pagina 3, 1e  alinea, de passage: Verder nemen netverliezen met het netgebruik kwadratisch toe. 
TenneT vindt de voorgestelde prikkel niet gezond. Voor haar is er een prikkel om zo min mogelijk af te 
wijken van de status quo. Zodra TenneT aan het maximum van de vergoeding zit, dan is er geen 
prikkel om de cross border capaciteit te vergroten. 
Aanpassen 
‘Zodra TenneT aan het maximum van de vergoeding zit, dan Met de prikkel om kosten voor 
netverliezen te minimaliseren  is er geen prikkel om de cross border capaciteit te vergroten boven de 
wettelijke verplichtingen’.   
 
Pagina 3, 1e alinea, de passage: De voorgestelde prikkel is ook niet goed, want TenneT doet haar best 
om nieuwe klanten aan te sluiten, maar het aansluiten leidt tot hogere netverliezen. Het voorstel van 
de ACM kan leiden tot het besluit om nieuwe klanten niet aan te sluiten, terwijl aansluiten wel goed is 
voor de energietransitie. 
Aanpassen en toevoegen 
‘Het voorstel van de ACM kan leiden tot het besluit om nieuwe klanten niet aan te sluiten, terwijl 
aansluiten wel goed is voor de energietransitie’.  TenneT mist een analyse van ACM om te 
onderbouwen waarom er wordt afgeweken van de huidig e reguleringsmethode’.  
 
Pagina 3, 3e alinea, de passage: TenneT vindt het risico van 25% in het voorstel van de ACM te groot 
en beschouwt dat risico als een boete. Met de beleidsdoelen in het achterhoofd, leidt het voorstel van 
de ACM ook tot een vreemde prikkel. 
Toevoegen 
‘TenneT vindt het risico van 25% in het voorstel van de ACM te groot en beschouwt dat risico 
gegeven dat de schatter waarschijnlijk te laag zal zijn,  als een boete. Met de beleidsdoelen in het 
achterhoofd, leidt het voorstel van de ACM ook tot een vreemde prikkel. De voorgesteld methode 
geeft TenneT een perverse prikkel om zo min mogelij k nieuwe klanten aan te sluiten, terwijl dit 
wel goed is voor de energietransitie. Daarnaast mist  TenneT een analyse van ACM waarom er 
in het voorstel wordt afgeweken van de huidige regu leringsmethode’.  
 
Pagina 4, 5e alinea, de zin: Het probleem van de kosten voor congestiemanagement kan worden 
onopgelost door een haakje waarmee die kosten worden vergoed als die substantieel oplopen. 
Aanpassen 
‘Het probleem van de kosten voor congestiemanagement kan worden onopgelost  door een haakje 
waarmee die kosten worden vergoed als die substantieel oplopen’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


